
 

 

ABSTRAK 

Di dunia ini ada persoalan besar yang di hadapi oleh umat manusia yaitu dosa. 

Dosa merupakan sebuah bentuk kesalahan kepada Allah  oleh karna itu dosa harus di 

bersihkan melalui taubat. Seharunya ketika kita mengetahui akan adanya dosa bagi 

orang yang tidak bertaubat, dan mengetahui akan syarat-syarat dan langkah-langkah 

bertaubat kita bisa bertaubat dengan mudah. Nyatanya di jaman sekarang banyak orang 

yang susah bertaubat, padahal taubat merupakan kewajiban bagi seluruh umat 

manusia. 

Taubat yaitu kembali pada ajaran agama Islam. Namun banyak manusia yang 

sulit untuk bertaubat dikarenakan ada sesuatu yang menghalangi taubat tersebut. 

Dengan demikian untuk mengetahui penyebab yang menghalangi taubat secara rinci 

penulis mengambil penjelasan dari tafsit Al-Jailani karya Syaikh Abdul Qadi>r Al-

Jailani. Serta bertujuan untuk mengetahui bagaimana penafsiran Syaikh Abdul Qadi>r 

Al-Jailani tentang sebab-sebab penghalang taubat. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sebab-sebab penghalang taubat 

dalam tafsir Al-Jailani karya Syaikh Abdul Qadi>r Al-Jailani beserta konsep umum 

tentang taubat. Kegunaan penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan 

pengetahuan ilmiah di bidang Ilmu Alquran dan Tafsir, terlebih lagi pembahasan 

taubat di Fakultas Usuluddin belum banyak mahasiswa yang mengambil tema ini, 

penelitian ini diharapkan berguna bagi mahasiswa jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir dan 

umumpunya bagi seluruh lapisan masyarakat. 

 Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian tersebut adalah library 

reseach, yang masuk dalam penelitiam kualitatif. Mengingat penelitian ini kajiannya 

bersifat literer, maka data primer yang penulis gunakan adalah kitab Tafsir Al-Jailani 

karya Syaikh Abdul Qadi>r Al-Jailani. Sedangkan data sekundernya adalah semua kitab, 

buku-buku ataupun penelitian. Kemudian menerapkan metode deskrptif analisis yaitu 

mengurai pemikiran Syaikh Abdul Qadi>r Al-Jailani tentang ayat-ayat taubat. Lalu 

menganalisis ayat tentang taubat menurut Syaikh Abdul Qadi>r Al-Jailani maka akan 

terlihat sebab-sebab penghalang taubat sesuai tema yang telah di rumuskan 

Setelah melakukan penelitian, diketahui bahwasanya taubat menurut Syaikh 

Abdul Qadi>r Al-Jailani yaitu kembali dengan penyesalan dan keikhlasan yang semurni-

murninya dengan disertai penyesalan. Dan sebab-sebab penghalang taubat penurut 

Syaikh Abdul Qadi>r Al-Jailani ada enam, yang pertama, lalai dan lupa, yang kedua, 

bersandar kepada keluasan Allah dan kemurahannya serta ampunannya, yang ketiga, 

menunda-nunda taubat dan membiarkan berleha-leha dengan dirinya, yang keempat, 

berada dilingkungan maksiatan yang kelima  melampui batas dikehidupan dunia dan 

lupa akan kehidupan akhirat, yang ke enam, menganggap kecil dosa sehingga 

menyebabkan tidak ada rasa takut kepada Allah swt. 
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